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Turbo-Tec patří mezi nejvýznamnější nezávislé společnosti zabývající se profesionálními 
opravami turbodmychadel, posilovačů řízení a vstřikovacích systémů pro vznětové motory. 
Svoje služby poskytuje v osmi zemích Evropy.

Turbo-Tec – Turbodmychadla 
a vstřikovací systémy
Motory koncernu PSA 1,6 HDi/TDCi - poruchy turbodmychadel

Vnaší poradně se experti společnosti 
Turbo-Tec zaměří především  
na nejčastější příčiny poškození, 

prevenci a  problémové typy motorů. 
V  předchozích dílech jsme se podrobně 
věnovali všeobecným příčinám selhání tur-
bodmychadel - například v důsledku ome-
zeného mazání, výskytu mechanických 
nečistot v oleji či kontaminaci oleje cizí ka-
palinou. Věnovali jsme se také nečistotám 
v nasávaném vzduchu a ve výfukových ply-
nech, jejichž kontakt s rotačním systémem 
má pro turbodmychadlo fatální následky.

Motory 1.6 HDi DV6
Nyní se podrobně podíváme na konkrétní 
typ motoru, který je všeobecně znám velkými 
problémy s životností turbodmychadel. Po-
drobně se zaměříme na motory 1.6 HDI/TDCi 
z hlediska příčin poškození turbodmychadel, 
rozšířeného montážního postupu a vhodné 
prevence.
Po výměně turbodmychadla často dochází 
k poškození nově namontovaného kusu, což 
je pouze důsledek špatného stavu motoru. 
Disponujeme rozsáhlou databází konkrét-
ních případů, které ve spolupráci s výrobci 
vedly k vytvoření speciálních montážních 
podmínek, o které se s vámi na následujících 
řádcích podělíme.

Nejen v PSA
Motory koncernu PSA o zdvihovém ob-
jemu 1560 cm3 typového označení DV6 
se od roku 2003 montují nejen do vozidel 
koncernu PSA (Peugeot, Citroen), ale také 
do různých modelů značek Ford, Volvo, 

vozidel Suzuki SX4 a také Mini Cooper D. 
Vyskytují se v několika výkonových vari-
antách - 55 kW, 66k W, 80 kW. Hlava válců 
mohla být vybavena 8 i 16 ventily a vy-
skytovaly se verze bez filtru pevných čás-
tic i s filtrem FAP.
Slabší verze motoru jsou vybaveny tur-
bodmychadly Mitsubishi s obtokovým 
ventilem výfukových plynů, výkonnější 
varianty mají turbodmychadlo Garrett 
s naklápěním lopatek VNT. Ve všech uve-
dených aplikacích je motor bez dodateč-
ných úprav konkrétního výrobce a má 
tedy shodné problémy.

Nekvalitní turbodmychadlo?
Motory DV6 jsou výborným příkladem pro 
pochopení rozdílu mezi standardními a roz-
šířenými montážními podmínkami turbod-
mychadel. I při pečlivém dodržení všeobec-
ných montážních podmínek (výměna oleje 
a filtrů, zalití turbodmychadla atd.) je u mo-
torů DV6 šance na poškození nového tur-
bodmychadla velmi vysoká - vždy je nutné 
přikročit k dodatečným kontrolním úkonům 
a případně i výměně dalších komponent 
motoru, které přímo ovlivňují životnost tur-
bodmychadla. Opakovaně jsme se v praxi 
setkali s  vozidly s  nájezdem v  rozmezí 

Turbodmychadlo 1,6 HDi z verze 66 kW
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100 000–150 000 km, u nichž došlo k poruše 
turbodmychadla a následně opakované 
výměně nově namontovaných dílů vždy 
s nájezdem v desítkách kilometrů - v dů-
sledku nedodržení rozšířených montážních 
podmínek.

Typické poškození
Prakticky vždy dochází k poškození turbod-
mychadla v důsledku omezeného mazání 
a výskytu nečistot v olejové náplni. Až jako 
důsledek přidřeného rotačního systému 
může dojít také k uvolnění matice na sací 
části turbodmychadla a jejímu průchodu 
přes sací lopatky. Takové poškození sacích 
lopatek je však pouze sekundární projev 
špatně mazaného ložiskového uzlu.

Příčina poškození
Do omezené životnosti turbodmychadla se 
promítá několik faktorů. Jedním ze zásad-
ních je zvýšená tvorba karbonových usaze-
nin a sedimentů. K tomu přispívá dlouhý 
interval výměny oleje (dle vozidla až 
25 000 km) a nízký objem olejové náplně 
(zpravidla 3,4 l). Největším problémem je 
však tvar olejové vany.

Jak je vidět na schematickém řezu (Olejová 
vana a sací koš motoru DV6), vypouštěcí 
šroub oleje je zapuštěn nad profil dna ole-
jové vany, takže při výměně oleje nedochází 
k vypuštění veškeré náplně a právě do to-
hoto zbytku je ponořen sací koš. Dochází 
tak k přímému nasávání sedimentů a usa-
zenin čerpadlem oleje.

Druhým faktorem, který přispěje k nená-
vratné poruše turbodmychadla, je připojení 
přívodu oleje z bloku motoru do turbod-

mychadla. Jak do bloku motoru, tak do tur-
bodmychadla je olej přiváděn přes průto-
kové šrouby, které jsou vybaveny sítkem 
pro filtraci mechanických nečistot. Tato sítka 
bývají zpravidla zcela ucpaná karbonovými 
nečistotami a sedimentem. Díky tomu je 
množství oleje přivedeného do turbodmy-
chadla zredukováno pod potřebnou mez.

Text: Aleš Jirátko, TurboTec
Foto: TurboTec a PSA

Axiální ložisko - nános nečistot z oleje

Olejová vana a sací koš motoru DV6

Poškození VNT

Poškození v důsledku závady vstřikování
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Přívod oleje do turbodmychadla, průtokové šrouby se sítkem

Rozšířený montážní postup pro motory 
1.6HDi
Pro motory 1.6 HDi/TDCi jsme vytvořili spe-
ciální montážní postup, který popisuje rozsah 
nutných úkonů krok po kroku, jeho kom-
pletní verzi je možné najít na webových 
stránkách www.turbo-tec.eu/cz/downloads. 
Zde jsme se pokusili shrnout nejdůležitější 
kroky specifické pro motory 1.6HDI DV6, 
které je nutné provézt nad rámec běžných 
úkonů.

Olejová vana
- Nutná demontáž, spolu se sacím košem.
-  V případě výskytu sedimentu nutná výměna 

sacího koše a olejového čerpadla.

Olejové vedení
-  Výměna přívodu oleje do turbodmychadla 

včetně průtokových šroubů, možná demon-
táž sítek.

Mazací systém
-  V případě výskytu sedimentu v olejové vaně 

či pod ventilovým víkem je nutný proplach 
(často opakovaný) kompletního mazacího 
systému.

Systém sání a EGR
-  V případě poškození turbodmychadla do ta-

kové míry, že došlo ke spalování oleje, je 
nutná demontáž a vyčištění případně vý-
měna systému EGR a systému sání vzduchu.

-  Kontrola zanesení filtru pevných částic a ka-
talyzátoru, jejich vyčištění či výměna.

Kontrola po montáži
Po provedení veškerých úkonů je třeba mo-
tor naplnit po horní rysku měrky olejem, pod 
výstup oleje z turbodmychadla umístit ná-
dobu a motor na 1 minutu nastartovat. Poté 
vypnout motor a odměřit množství oleje 
v nádobě – minimální množství je 0,5 l. Ide-

ální je postup opakovat. Pokud je množství 
menší, je nutné demontovat hlavu válců 
a kompletně vyčistit mazací kanály v celém 
motoru.

Prevence
Po úspěšném dokončení veškerých prací 
a uvedení vozidla zpět do provozuschop-
ného stavu je vhodné provézt úpravu servis-
ního intervalu (výměnu oleje a  filtrů) 
na 10 000 - 15 000 km. Zároveň je vhodné při 
každé třetí výměně oleje demontovat a vy-
čistit olejovou vanu a průtokové šrouby, 
případně díly vyměnit. Zaručíte tak turbod-
mychadlu vhodné pracovní podmínky a vo-
zidlu roky spolehlivého provozu.

Turbo-Tec CZ s.r.o.
Vídeňská 103, 619 00 Brno

Tel.: +420 543 214 658
E-mail: brno@turbo-tec.eu

www.turbo-tec.eu

ajiratko
JPG


